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Poškodenie ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja 
 

 
Bratislava, 29.10.2018 

 

Počas pravidelnej údržby a zabezpečení kosenia ľavostrannej ochrannej hrádze 

Dunaja pracovníci SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKÉHO PODNIKU, 

štátneho podniku, Odštepný závod Bratislava, Závod Vodné dielo Gabčíkovo, 

zistili na starom koryte Dunaja v r. km 55,229 (cca 1 km od Hullám Csárdy 

smerom k Čunovu), poškodenie telesa hrádze. Bezodkladne bolo zvolané 

šetrenie Technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD).  
 

Poverená organizácia TBD, ktorá vykonáva dozor nad bezpečnosťou a  funkčnosťou vodných 

stavieb konštatovala, že ide o havarijný stav a je nevyhnutné pristúpiť k okamžitej 

rekonštrukcii ochrannej hrádze v danom úseku, pretože zistené poškodenie hrádze môže 

počas povodní a následnom vzdutí hladín v starom koryte Dunaja potenciálne spôsobiť 

zaplavenie časti malého Žitného ostrova. 

 

Na základe uvedených skutočností pracovníci SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO 

PODNIKU, štátneho podniku, pristúpili k okamžitému výkonu nutných opatrení smerujúcich 

k sanácii dotknutého úseku hrádze v rozsahu cca 100 metrov. V prvej fáze, ktorú plánujeme 

ukončiť ešte v tomto roku pôjde o vytvorenie tzv. bypassu k stabilizácii hrádze a zabránení 

prípadných povodňových škôd. Druhá fáza opravy bude riešená v rámci reklamácie 

u zhotoviteľa predmetnej ľavostrannej ochrannej hrádze, ktorá bola zrealizovaná v roku 2015. 

V rámci opatrení pristupujeme k okamžitému stiahnutiu techniky za účelom vykonania 

bezpečnostných technických prác na poškodenej ľavostrannej hrádze. 

 

 

 

Doplňujúca informácia pre médiá:  

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik bol založený v roku 1997. 

Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie 

Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu.  

 

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných 

hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela 

Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².  

 

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi 

odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými 

správami povodí. 
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Odštepný závod Bratislava  

 Závod Dunaj 

 Závod Gabčíkovo 

 Správa povodia Moravy 

 Správa vnútorných vôd Komárno 

 Správa vnútorných vôd Šamorín 

 

Odštepný závod Piešťany 

 Správa povodia horného Váhu 

 Správa povodia stredného Váhu 1 

 Správa povodia stredného Váhu 2 

 Správa povodia dolného Váhu 

 Správa povodia hornej Nitry 

 Správa povodia dolnej Nitry 

 

Odštepný závod Banská Bystrica  

 Správa povodia horného Hrona 

 Správa povodia dolného Hrona 

a povodia dolného Ipľa 

 Správa povodia horného Ipľa 

 Správa povodia Slanej 

 

Odštepný závod Košice  

 Správa povodia Hornádu a Bodvy 

 Správa povodia Bodrogu 

 Správa povodia Laborca 

 Správa povodia Dunajca 

a Popradu  

 

mailto:hovorca@svp.sk

